OBECNÍ ÚŘAD KAMENICE

Ringhofferovo náměstí 434, Olešovice, 251 68 Kamenice, IČ: 00240273
tel.: 323 673 105, e-mail: podatelna@obeckamenice.cz, datová schránka f6ibnuh

SPRÁVNÍ ODBOR

Žádost na zrušení údaje o místu trvalého pobytu

V Kamenici

Já, .............................................................................................., nar. ....................................
bytem ........................................................................................., telefon.................................
(navrhovatel)
tímto ve smyslu § 12 odst. 1 zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 133/2000 Sb.), žádám o zrušení údaje o místu trvalého pobytu
pana/paní ....................................................................... nar.. .........................................
na adrese ........................................................................................................
Prohlašuji, že jsem oprávněná osoba ve smyslu § 12 odst. 1 zákona č. 133/2000 Sb., z titulu:
.......................................................................................................................................................
(zde uveďte Váš právní vztah k objektu (bytu), na jehož adrese je dotčená osoba hlášena –vlastnictví,
nájemní vztah apod.)
Jako důkaz o výše uvedeném užívacím právu k předmětnému objektu (bytu) k návrhu přikládám:
........................................................................................................................................................
uveďte - nájemní smlouvu ze dne ..., případně jiný doklad
V souladu s § 45 správního řádu uvádím další mi známé účastníky řízení (např. spoluvlastník):
..........................................................................................................................................................
Dotčená osoba předmětný objekt (byt) dříve užívala z titulu:
.........................................................................................................................................................
(vlastnictví, nájemního vztahu, souhlasu oprávněné osoby)
Jako důkaz prokazující neužívání objektu (bytu) dotčenou osobou navrhuji výslech svědků:
pana/paní . ....………………………., nar. ……….., trvale bytem …………………………….
pana/paní . ....………………………., nar. ……….., trvale bytem …………………………….
Užívací právo dotčené osoby zaniklo dne .......................... z důvodu ..........................................
.......................................................................................................................................................
Dotčená osoba se v současnosti zdržuje na adrese: ..................................................................
Beru na vědomí, že dnem podání návrhu bylo podle § 44 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve
znění pozdějších předpisů ( dále jen „správní řád “ ), zahájeno správní řízení.
podpis navrhovatele

…………………………………….

POUČENÍ
Jako žadatel a účastník řízení jsem byl poučen/a o tom, že mám v řízení zejména PRÁVO :

-

navrhovat důkazy a činit návrhy po celou dobu řízení až do vydání rozhodnutí ( § 36 odst. 1
správního řádu )
vyjádřit v řízení své stanovisko. Na žádost správní orgán poskytne informace o řízení, nestanoví-li
zákon jinak ( § 36 odst. 2 správního řádu )
vyjádřit se k podkladům rozhodnutí, nebude-li mému návrhu vyhověno v plném rozsahu
( 36 odst. 3 správního řádu )
zvolit si zmocněnce pro jednotlivý úkon nebo pro celé řízení ( § 33 odst.1 a 2 správního řádu )
nahlížet do spisu v průběhu celého řízení i po vydání rozhodnutí ( § 38 odst.1 správního řádu )
činit si výpisy a nechat si pořídit kopie spisu nebo jeho části ( § 38 odst.4 správního řádu )

POVINNOST:
-

předložit na výzvu oprávněné úřední osoby průkaz totožnosti ( § 36 odst. 4 správního řádu
poskytovat správnímu orgánu veškerou potřebnou součinnost při opatřování podkladů pro vydání
rozhodnutí ( § 50 odst. 2 správního řádu )
označit důkazy na podporu svých tvrzení ( § 52 správního řádu ). Správní orgán není návrhy
účastníků vázán, vždy však provede důkazy, které jsou potřebné ke zjištění stavu věci

V ……………………………………

Dne …………………………………

………………………………………………
Podpis žadatele

